
 

Lunch (ook zakelijk) – High tea – Borrel – Diner – Buffet/ BBQ – Teamuitje Vergadering - 
Groepsarrangementen – Kinderfeestje; vraag ons naar de vele mogelijkheden! 

 

 
 
 
 
 
 
Warme dranken 
Thee     2,50 
Verse muntthee    3,25 
Verse gemberthee   3,50 
Espresso enkel/dubbel   2,75 / 3,95 
Koffie     2,75 
Koffie verkeerd    2,95 
Cappuccino    2,95 
Latte macchiato    3,50 
met siroop van vanille, tiramisu, witte   +0,75 
chocolade, karamel of hazelnoot   
Koffie speciaal    7,25 
Irish, French, Spanish, Italian koffie 
Warme chocolademelk   3,00 
Warme chocolademelk met slagroom 3,50 
 

Lekker voor erbij 
Appeltaart    3,50 
Pecannoten karamel taart  3,50 
Wafel met warme kersen en slagroom 4,50 
Brownie met slagroom   3,95 
Norgerberg schuimgebak (glutenvrij) 4,50 
Gebak van nu     dagprijs 
Zie borden of vraag onze medewerkers! 
Salgroom    0,50 
 

Lekkers voor de kids 
Wafel om zelf te versieren!  3,25 
Gevulde koek    1,50 
Slagroom    0,50 
 

Frisdranken en sappen 
Coca cola, zero, sinas, cassis, sprite 2,75 
Spa rood, spa blauw   2,75 
Bitter lemon, tonic, ginger ale  2,75 
Ice tea, Ice tea green, rivella, appelsap  2,80 
Ranja     1,00 
Karaf ranja (1 liter)   3,50 
Chocomel, Fristi   2,80 
Verse jus d’orange normaal / royaal 3,25 / 4,25 

 
Bieren van de tap 

Gulpener 5%, 25cl / 50 cl  2,85 / 5,50 
Gulpener Ur-Weizen 5,3%, 30 cl / 50 cl 4,95 / 6,95 
Gerardus Blond 6,5%, 25 cl  4,95 
Norgerbergbier 7,5%, 30 cl  4,95 
 
Meerdere bieren van de wisseltap: vraag onze 
medewerkers!     
 

 
 
 
 
 
 
Bieren van de fles 
Radler 0.0    3,50 
Heineken 0.0    3,50 
Liefmans rosé 0.0   4,50  
Leffe blond 0.0     4,95 
Radler 2.0    3,50 
Liefmans rosé 4%   4,50 

 
Wijnen ( te bestellen per glas, 1/5 liter of fles) 
Droge wijnen wit 

Pinot Grigio, Hongarije  4,25 / 15,50 / 22,50 

Viura, Spanje   4,25 / 15,50 / 22,50 

Droge wijnen rood 

Merlot, Hongarije  4,25 / 15,50 / 22,50 

Cabernet Sauvignon, Z-A 4,25 / 15,50 / 22,50 

Rosé wijn, droog 

Grenache, Frankrijk  4,25 / 15,50 / 22,50 

Zoete wijnen 

Wit: Riesling, Duitsland  4,25 / 15,50 / 22,50 

Rosé: Zinfandel, VS  4,25 / 15,50 / 22,50 

Mousserend 

Prosecco, Italie (piccolo, 2 glazen)   6,95 

Cava, Spanje (fles)   23,50  

 

Heeft u zin in een likeurtje, digestief of ander 

mixdrankje? Vraag ons gerust! 

 

Voor bij de borrel 
Broodplank van Bussing met smeersels 6,50 

Portie kaas    7,50 

Mix kaas/chorizo   7,50 

Bitterballen, 6 stuks   6,95 

Nacho’s uit de oven   8,95 

Nacho’s uit de oven met pulled pork 10,95 

Borrelplank Norgerberg   15,00 

bittergarnituur, kaas, chorizo, nootjes, Coppa di 

Norgerberg 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Lunch (ook zakelijk) – High tea – Borrel – Diner – Buffet/ BBQ – Teamuitje Vergadering - 
Groepsarrangementen – Kinderfeestje; vraag ons naar de vele mogelijkheden! 

 

 
 
 
 
 
 
Lunchkaart 11.00-16.00 uur 
 
Broodjes (licht of donker landbrood )  
Gerookte zalm    9,50 
sla, roomkaas, komkommer en kappertjes 
Boerenham    7,95 
sla, roomkaas, crème mosterd en honing  
Caprese    7,95 
mozzarella, sla, spread van tomaat en basilicum 
Rundercarpaccio   9,25 
koudgerookt en gepekelde rund uit onze eigen BBQ-
smoker, truffeldressing, boerenkaas  
 

Warme trek 
Romige mosterdsoep met spekjes 6,50 
(kan ook vegetarisch) 
Soep van nu    6,50 
vraag onze medewerkers! 
Tosti kaas    5,95 
Tosti ham/kaas    6,75 
Uitsmijter kaas    9,95 
Uitsmijter ham/kaas   10,75 
2 kroketten met brood of frites  8,95 
(kan ook vegetarisch) 
12-uurtje (kan ook vegetarisch)  12,95 
uitsmijter ham/kaas, kroket met brood, soepje 
Smokey panini    8,50 
pulled pork uit onze eigen smoker, smokey BBQ saus 
Pulled veggie panini (vegan)  9,95 
pulled smoked shi-take met zoet zure uienrelish 
 

Salades            normaal / royaal  
Salade carpaccio  12,50 /    15,50 
koudgerookt en gepekelde rund uit onze eigen BBQ-
smoker, noten, truffel, boerenkaas, bosui 
Salade gerookte zalm   12,95  /     16,00 
gerookte zalm, komkommer, mierikswortel, rode ui, 
jonagold, jonge slasoorten  
Salade mozzarella  12,50 /      15,50 
tomaat, komkommer, mozzarella, rode ui, jonge 
slasoorten, noten, bosui, balsamico 
 

Pannenkoeken 
Pannenkoek naturel    7,50 

Pannenkoek kaas   8,50  
Pannenkoek spek    9,25 
Pannenkoek spek en kaas   9,50  
Pannenkoek boerenham/kaas   8,95  
Pannenkoek gluten en lactosevrij  7,50  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de kids 
Kindertosti kaas   4,95 
Kindertosti ham/kaas   5,50 
Kinderpannenkoek; zelf te versieren! 6,50 
Kids Classic Car menu   7,50 
stoere auto gevuld met frites, appelmoes, mayonaise 
en naar keuze frikandel, kipnuggets, vissticks of kroket 
(op verzoek ook vega) 
 

Zoete trek 

Kinderijsje met een verrassing   4,50  
beker mag mee naar huis! 
Klassieke Dame Blanche   7,50  
vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom 
Brownie     7,50  
witte chocolade-ijs, brownie, chocoladecreme, 
slagroom, crumble  
Tiramisu van bosvruchten   8,50 
mascarpone, lange vingers, rood fruit, slagroom 
Trio van sorbetijs (op verzoek glutenvrij) 8,50 
citroen, framboos, passievrucht, coulis van cassis en 
slagroom 
Advocaatje met slagroom   4,50 
1 los bolletje ijs     1,95 
vanille-ijs, chocolade-ijs of aardbei 
2 losse bolletjes ijs    3,75 
vanille-ijs, chocolade-ijs of aardbei 
3 losse bolletjes ijs    5,75 
vanille-ijs, chocolade-ijs of aardbei 
Slagroom     0,50 
 

High tea  
Verras iemand die je lief hebt of geef een high tea 
cadeau! Onze high tea bestaat onder andere uit thee 
waarbij wij voor elke smaak een gepaste thee sensatie 
bieden. Zowel hartig als zoet komt ruim aan bod. Denk 
hierbij sandwiches, brownie, macarons, scones en 
andere heerlijkheden. De high tea is beschikbaar 
vanaf 2 personen, op basis van reserveren en 
bedraagt 18,50 p.p. 

 
 
 
 
 

 


